FUNDUSZE EUROPEJSKIE
KE zatwierdziła Programy Pracy i konkursy na lata 2016-2017
Komisja Europejska przeznaczy 16 miliardów euro na badania i innowacje na przestrzeni następnych
dwóch lat. Jest to kwota, która zostanie przeznaczona z budżetu programu Horyzont 2020 i została ona
przypisana konkursom ogłoszonym w ramach zatwierdzonych właśnie Programów Pracy na lata 20162017. Programy Pracy są już dostępne na Participant Portal. Więcej informacji na europejskiej stronie
programu Horyzont 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nowe konkursy na lata 2016-2017 – terminarz dni informacyjnych
Na stronie KPK PB UE http://www.kpk.gov.pl/?p=25566 znajduje się harmonogram dni
informacyjnych dotyczących terminów konkursów na lata 2016-2017 w poszczególnych obszarach
tematycznych Horyzontu 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan – dzień informacyjny
27 października 2015 r., Warszawa
Wydarzenie jest dedykowane przedstawicielom instytucji naukowych, małych i średnich
przedsiębiorstw, punktów kontaktowych oraz jednostek publicznych. W ramach spotkania zostanie
zaprezentowana tematyka nowego konkursu „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”, którego
ogłoszenie planowane jest w połowie października 2015 r.
Więcej informacji na stronie https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-zdrowie-zmianydemograficzne-i-dobrostan-2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konkurs na ERC Starting Grants
Do 17 listopada otwarty jest konkurs Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research
Council). Przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali dyplom doktora 2 do 7 lat przed 1
stycznia 2016 r. Maksymalne finansowanie grantu to 1,5 mln euro na 5 lat. Zapraszamy na
indywidualne konsultacje wniosków o grant. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
wieslaw.studencki@kpk.gov.pl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruszył 6 konkurs Inicjatywy Leków Innowacyjnych IMI
Do 12 stycznia MŚP, średniej wielkości przedsiębiorstwa, organizacje pacjentów, organy regulacyjne,
zespoły naukowe, przemysł, szpitale mogą składać wnioski w 4 różnych tematach.
Konkurs obejmuje następujące zagadnienia:
Bezpieczeństwo nowych leków.
1. Development of Quantitative System Toxicology (QST) approaches to improve the understanding
of the safety of new medicines

Zakażenie dróg oddechowych wirusem RS.
2. Establishing impact of respiratory syncytial virus (RSV) infection, resultant disease and public
health approach to reducing the consequences
Tematy nowego programu
Big Data for Better Outcomes
3. Real World Outcomes Across the Alzheimer’s disease (AD) Spectrum (ROADS) to Better Care
4. Development of an outcomes-focused platform to empowerpolicy makers and clinicians to
optimize care for patients with haematologic malignancies.
Szczegóły i wymagane dokumenty na stronie IMI - http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-17
Pomysły i wnioski można konsultować z ekspertem: anna.pytko@kpk.gov.pl

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Warsztaty "Medycyna precyzyjna – warunki rozwoju"
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ambasadą Brytyjską w Warszawie, Ministerstwem
Gospodarki oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE organizuje międzynarodowe
warsztaty pt. Precision medicine: the essential building blocks, które odbędą się 18 listopada 2015 r. (środa) w
Ministerstwie Gospodarki, pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa, sala ABC, wejście główne.

Więcej informacji na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/warsztaty-medycyna-precyzyjnawarunki-rozwoju.html

NARODOWE CENTRUM NAUKI / NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
NCN i NCBiR zapowiadają 2. edycję konkursu Tango
Narodowe Centrum Nauki porozumiało się z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w celu
organizacji drugiej edycji konkursu Tango. Otwarcie naboru wniosków w konkursie zaplanowane jest
na grudzień 2015 r. Budżet konkursu będzie wynosił 40 000 000 zł.
Tango to konkurs, którego celem jest ułatwienie jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na
rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z
przedsiębiorcami. W konkursie Tango środki przeznaczane są na m.in. tworzenie koncepcji
wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie
partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności
intelektualnej. Środki mogą również zostać przeznaczone na pokrycie kosztów analiz rynkowych,
badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.
Pierwsza edycja konkursu Tango została zorganizowana na przełomie 2013 i 2014 r. Finansowanie
uzyskało wówczas 51 projektów.
Informację o konkursie Tango można znaleźć na stronie internetowej NCN i NCBiR.

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Nabór wniosków w konkursie Monografie
Do 18 grudnia 2015 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem
jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i
wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Najlepsze prace publikowane
są w serii wydawniczej Monografie FNP.

Więcej informacji na stronie konkursu http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FNP: II edycja konkursu o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową
Do 31 grudnia 2015 r. trwa nabór zgłoszeń do II edycji Polsko-Amerykańskiej Nagrody
Naukowej. Nagroda może być przyznana za wybitne osiągnięcie naukowe w dowolnej dziedzinie
badań - z wyjątkiem sztuk pięknych - które zostały osiągnięte w ramach współpracy polskoamerykańskiej. Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i The American
Association for the Advancement of Science. Wysokość nagrody wynosi 5 000 dolarów dla każdego z
laureatów.
Więcej informacji na stronie konkursu http://www.fnp.org.pl/ruszyl-konkurs-o-polsko-amerykanska-nagrodenaukowa-3/

STYPENDIA, KONKURSY
Konkurs na stypendia na słowackich uczelniach
Do 31 października 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na pokrycie kosztów studiów
na Słowacji. W ramach konkursu można uzyskać stypendium na spędzenie 1 lub 2 semestru na
słowackich uczelniach. Wysokość stypendium wynosi 350 euro miesięcznie.
Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, badaczy i artystów.
W ramach konkursu środki można przeznaczyć m.in. na studia, staże naukowo-badawcze itp.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie grants.saia.sk oraz scholarships.sk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stypendia naukowe w Szwecji
Od 2 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Visby
Programme. Konkurs skierowany jest do studentów i naukowców m.in. z Polski, którzy chcą
prowadzić badania na uczelniach w Szwecji. W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 40
stypendiów na rok akademicki 2016/2017.
W ramach odbywania stypendium naukowcy będą otrzymywali świadczenie pieniężne w wysokości:



doktoranci - 15 000 koron szwedzkich miesięcznie (1 korona szwedzka = ok. 0,45 zł);
naukowcy po doktoracie - 18 000 koron szwedzkich miesięcznie (1 korona szwedzka = ok.
0,45 zł).

W zależności od rodzaju stypendium pobyt naukowy w Szwecji może trwać od 6 do 12 miesięcy. Do
konkursu można zgłaszać projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki.
Strona internetowa Visby Programme - https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programmescholarships-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fundusz Wyszehradzki - małe granty
Do 1 grudnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na małe granty, którego
organizatorem jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Maksymalna kwota dofinansowania
wynosi 6 000 euro. Preferowana są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów
Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).
Strona internetowa programu Małe granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego http://visegradfund.org/grants/small-grants/

Stypendia dla młodych naukowców na badania nad chorobami nowotworowymi
Do 31 stycznia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach II edycji konkursu Fundacja DKMS na
stypendia dla młodych naukowców prowadzących badania w obszarze chorób nowotworowych krwi.
W ramach konkursu otrzymać można 3-letnie stypendium w wysokości 80 000 euro rocznie.
O stypendium mogą ubiegać się projekty dotyczące przeszczepiania krwiotwórczych komórek
macierzystych lub innych metod leczenia chorób hematologicznych.
Kandydaci ubiegający się o stypendium muszą mieć ukończone studia (M.D., Ph.D. lub równorzędne
kwalifikacje) w jednej z dziedzin objętych stypendium. Wymagana jest praca w instytucie naukowym,
akademickim ośrodku hematologicznym lub transplantologicznym.
Strona internetowa konkursu na stypendia dla młodych naukowców na badania nad chorobami
nowotworowymi - http://www.dkms.pl/pl/content/dkms-funduje-stypendia-dla-bada%C5%84-nadnowotworami-krwi

